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 باهولا دبع نب دمحم مامإلا خيشلا فيلأت ناعإلا لوصأ باتك اذه
 3 )١( ةنسح ةدايز هدالوأ ضعب هيف داز دقو هنع هللا ىضرو ىلاعت هللا همحر

 . هللا همحر لاق

 نب دمحم خيشلا ةطوطخم يف يه ( ةنسح ةدايز هدالوأ ضعب هيف داز دقو ) ةرابع 00(

 . اه ريغ نود فيطللا دبع
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LR 
 (1)نيعتسن هبو

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع

 يعم هيف كرشأ المع لمع نم ٠ كرشلا نع ءاكرشلا ىنغأ انأ هللا لاق »

 . ملسم هاور « هکر شو هتكرت يريغ

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر انيف ماق : لاق هنع هللا يضر ىسوم يأ نعو

 ماني نأ هل يغبني الو ماني ال ىلاعت هللا نإ » : لاقف تاملك سمخب ملسو

 راهنلا لمعو راهنلا لبق ليللا لمع هيلإ عفري . هعفريو طسقلا ضفخ

 ىهتنا ام ههجو تاحبس تقرحأل هفشك ول (")رانلاوأ رونلا هباجح «ليللا لبق

 . ملسم هاور « هقلخ نم هرصب هيلإ

 )١( نيصحلا نمحرلا دبع هطوطخ يف ةناعتسالاو ةملسبلا .

 ) ( )۲نيتطوطخملا يف ةدوجوم ( رانلا وأ .

— ۲ 



 اهضيغت ال (1)ىألم هللا نيب » : ًاعوفرم هنع هللا ىضر ةريره ينأ نعو

 ؟ ضرألاو تاومسلا قلخ ذنم قفنأ ام متيأرأ راهنلاو ليللا ءاحس « ةقفن

 . هاجرخأ . « ضفخمو عفري ىرخألا هديب طسقلاو « هني يف ام ضغي مل هنإف

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىأر : لاق هنع هللا يضر (١)رذ يآ نعو

 . ال تلق - ؟ ةريره ابأ اي ناحطتنت مف يردنأ » : لاقف ناحطتنت ناش ملسو

 . دمحأ هاور « امهنيب مكحيسو يردي هللا نكل : لاق

 أرق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نع
 :  هلوق ىلإ  اهلهأ ىلإ تانامألا اودؤت نأ مكرمأي هللا نإ » : ةيآلا هذه

 هينذأ ىلع هيماهبإ عضيو 08 مقر ةيآلا ءاسنلا ةروس « ًاريصب ًاعيمس ناك هللا نإ

 . متاح يأ نباو نابح نباو دواد وبأ هاور هينيع ىلع اهيلت يلاو

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 ملعي الو هللا الإ دغ يف ام ملعي ال . هللا الإ اهملعي ال سمخ بيغلا حيتافم »

 سفن يردت الو « هللا الإ رطملا يتأب ىم ملعي الو « هللا الإ ماحرألا ضيغت ام
 « ىلاعتو كرابت هللا الإ ةعاسلا موقت ىم ملعي الو < هللا الإ تومت ضرأ يأب

 . ملسمو يراخبلا هاور

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر سنأ نعو

 هتلحار ىلع ناك مكدحأ نم هيلإ بوتي نح هدبع ةبوتب ًاحرف دشأ هلل»

 ةرجش ىتأف اهنم سبأف هبارشو هماعط اهيلعو هنم تتلفناف ةالف ضرأب

 )١( دمحأ دنسم يف امل قفاوملا باوصلا وه اذه .

 كك و



 هدنع ةمئاق اب وه ذإ كلذك وه امنيبف هتلحار نم سيأ دق اهلظ يف عجطضاف

 أطخأ « كبر انأو يدبع تنأ مهللا حرفلا ةدش نم لاقف اهماطخب ذخأف

 . هاجرخأ « حرفلا ةدش نم

 : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ىسوم يأ نعو

 بوتيل راهنلاب هدب طسبيو راهنلا ءيسم بوتيل ليللاب هدي طسبب هللا نإ »
 . ملسم هاور « اهبرغم نم سمشلا علطت ىتح لسيللا ءيبسم

 ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر ىلع مدق لاق هنع هللا يضر رمع نع امهو
 هتذخأف يسلا يف ًايبص تدجو ذإ ىعست يسلا نم ةأرما اذإف نزاوه يسب

 ةأرملا هذه نورتأ » : ملسو هيلع هللا لص ينلا لاقف هتعضرأف اهنطبب هتقزلأف

 . « اهدلوب هذه نم هدابعب محرأ هللا : لاقف هللاو ال انلق ؟رانلا يف اهدلو ةحراط

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نعو
 تبلغ يمحر نإ شرعلا قوف هدنع وهف باتك يف بتك قلحلا هللا قلخ امل»

 . يراخبلا هاور « يضغ

 ةمحرلا هللا لعج » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع امهو

 ًادحاو ًاءزج ضرألا يف لزنأو ًاعزج نيعستو ةعست هدنع كسمأف ءزج ةئام

 ةيشخ اهدلو نع اهرفاح ةبادلا عفرت ىح قئالخلا محارت ءزحلا كلذ نمف

 نام قابط ةمحر لك » : هيفو ناملس ثيدح نم هانعم ملسملو « هبيصت نأ

 . « ةمحرلا هذهب اهلمك ةمايقلا موي ناك اذإف ضرألاو ءامسلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر سنأ نعو

 هللا نإف نمؤملا امأو « ايندلا يف ةمعط اهب معطأ ةنسح لمع اذإ رفاكلا نإ »

 . ملم هاور « هتعاط ىلع ايندلا يف ًاقزر هبقعيو ةرخآلا يف هتانسح هل رخدي

 سل ٣٤ س



 اهيلع هدمحيف ةلكألا لكأي دبعلا نع ىضرل هللا نإ ًاعوفرم هنع هلو

 . اهيلع هدمحيف ةبرشلا برشيو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر رذ يأ نعو

 كلم هيفو الإ عباصأ عبرأ عضوم اهيف ام طئت نأ اه قحو ءامسلا تطا »
 متذذلت امو ًارشك ميكبلو اليلق مكحضل ملعأ ام نوملعت ولو ىلاعت هلل دجاس

 يذمرتلا هاور « ىلاعت هللا ىلإ نورأجت تادعصلا ىلإ مجرحلو شرفلا ىلع ءاسنلاب

 0 . نسح ثيدح لاقو

 نحيحصلا يف ًارثك متيكبلو اليلق مكحضل ملعأ ام نوملعت ول (هلوق )

 هللا رفغي ال هللاو لجر لاق » : ًاعوفرم بدنج نع ملسلو سنأ ثيدح نم

 دق ينإ ؟ نالفل رفغأ ال نأ ىلع ىّلأتي يذلا اذ نم لجو زع هللا لاقف نالفل

 . « كلمع تطبحأو هل ترفغ

 ةبوقعلا نم هللا دنع ام نمؤملا ملعي ول » : ًاعوفرم ةريره يأ نع هلو

 نم طنق ام ةمحرلا نم هللا دنع ام رفاكلا ملعي ولو ٠ دحأ هتنجب عمط ام

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نع يراخبللو ()١( دحأ هتمحر

 لثم رانلاو هلعن كارش نم مكدحأ ىلإ برقأ ةنحلا » : ملسو هيلع هللا لص

 . « كلذ

 الك تأر ًآيغب ةأرما نأ » : ًاعوفرم هنع هللا يضر ةريره ينأ نعو

 هتقسف اهقوم هل تعزنف شطعلا نم هناسل علد دق رب فيطي راح موي يف

 . ملسم حيحص يفو نيتطصوطخملا يف ( دحأ - ىلإ - رفاكلا ملعي ولو ) ةرابع 0(
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 يه ال اهتسبح اه ةره يف ةأرما رانلا تلخد » : لاقو . « هب ا رفغف

 لكتي الثل يرهزلا لاق « ضرألا شاشخ نم لكأت اهتلسرأ الو اهتمعطأ
 . هاجرخأ . سأيي الو دحأ

 . « لسالسلاب ةنحلا ىلإ نوداقي موق نم انبر بجع » : ًاعوفرم هنعو

 . يراخبلاو دمحأ هاور

 هل نوعدي « هللا نم هعمس ىذأ ىلع ربصأ دحأ ام » : ملسو هيلع هللا لص

 . يراخبلا هاور « مهقزريو مهيفاعي مث دلولا

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع ىلاعت هللا يضر ةربره يأ نع هلو

 هللا نإ ليئاربج ىدان ًادبع بحأ اذإ ىلاعتو كرابت هللا نإ » : ملسو هيلع

 بح هللا نإ ءامسلا يف ليئاربج يداني مث ليئاربج هبحيف . « هبحأف ًانالف بح

 . . (0)0 ضرألا يف لوبقلا هل عضويو ءامسلا لهأ هبحيف هوبحأف ًانالف

 يلا دنع ًاسولج انك لاق هنع هللا يضر يلجبلا هللا دبع نب ريرج نعو

 انك مكبر نورتس مکنإ » : لاق ردبلا ةليل رمقلا ىلإ رظن ذإ ملسو هيلع هللا ىلص

 لبق ةالص ىلع اوبلغت ال نأ متعطتسا نإف . هتيؤر ين نوماضت ال رمقلا اذه نورت

 عولط لبق كبر دمحب حبسو » : أرق مث اولعفاف اهبورغ لبقو سمشلا .عولط

 ةريره يأ نعو ةعامحلا هاور 15٠ ةيآلا - هط ةروس « اهببورغ لبقو سمشلا

 ىلاعتو كرابت هللا نإ ) : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 )١( نيصحلا ةطوطخم ىلع ثيدحلا اذه بيترت يف دمتعا .

 — ل



 بحأ ءيشب يدبع “يل برقت امو « برحلاب هتنذآ دقف ًابلو يل ىداع نم لاق
 ىح لفاونلاب 'يلإ برقتي يدبع لازي امو « هيلع هتضرتفا ام ءادأ نم "ىلإ
 هديو هب رصبي يذلا هرصبو هب .عمسي يذلا هعمس تنك هتببحأ اذإف هبحأ

 يب ذاعتسا نآلو هنيطعأل يلأس نإو « اهب يشع يلا هلجرو اهب شطبب يلا
 يدبع سفن ضبق نع يددرت هلعاف انأ ءيش نع تددرت امو < هنذيعأل

 . يراخبلا هاور . « هتءاسم هركأو توملا هركي نمؤملا

 ىلاعتو كرابت انبر لزني » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنعو
 ينوعدي نم : لوقي رخآلا ليللا ثلث ىقبي نح ايندلا ءامسلا ىلإ ةليل لك

 . هيلع قفتم « هل رفغأف ينرفغتسي نم « هيطعأف ينلأسي نم « هل بيجتساف
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يرعشألا ىسوم يأ نعو

 امهتينآ ةضف نم ناتنجو امهيف امو امهتينآ بهذ نم ناتنج » : ملسو هيلع

 ههجو ىلع ءايربكلا ءادر الإ مهبر ىلإ اورظني نأ نيبو موقلا نيبامو . امهيف امو

 . يراخبلا هاور 4 ندع ةنج يف
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 نيكو تاو حاولا رينا ااا

 ينلا باحصأ نم )١( لاجر ينثدح لاق امهنع هللا ىضر سابع نبا نع

 ذإ ملسو هيلع هللا ٍلص هللا لوسر عمةليل سولج مه امنيب ملسو هيلع هللا ىلص

 لوقن انك اولاق « ؟ اذهلثعب ىمر اذإ نولوقت منك ام » :لاقف رانتساف مجنب ىمر

 « هتايحل الو دحأ تومل مرت مل اهنإ» : لاقف « مظع تام وأ مظع ةليللا دلو

 لهأ حبسي ىح شرعلا ةلمح تحبس ًارمأ ىضق اذإ لجو زع انبر نكلو

 نولي نيذلا لوقيف ايندلا ءامسلا لهأ حيبستلا غلبي ىح مهنولي نيذلا ءامسلا

 تاومسلا لهأ ربختسيف « لاق اذام منو ربخيف ؟ مكبر لاق اذام شرعلا ةلمح

 هنوقليف عمسلا نحلا فطختف ايندلا ءامسلا لهأ ربحلا غلبي ىح ًاضعب مهضعب

 « نوديزيو نوفذقي مهنكلو قحلا وهف ههجو ىلع هب اوءاج امف مهئايلوأ ىلإ
 . يئاسنلاو يذمرلاو ملسم هاور

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناعمس نب ساونلا نعو

 )١( ممحلا ظفلب اذكه ( لاجر ) نيتطوطخملا يف .
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 تاومسلا تذخأ يحولاب ملكت رمألاب يحوي نأ هللا دارأ اذإ » : ملسو هيلع

 لهأ كلذ عمس اذإف لجو زع هللا نم ًافوخ ةديدش ةدعر لاق وأ ةفجر هنم

 هسأر عفري نم لوأ نوكيف ًادجس هلل اورخ )١( : لاق وأ اوقعص تاومسلا

 ةكئالملا ىلع ليئاربج رع مث دارأ امب هيحو نم هللا هملكيف مالسلا هيلع ليربج
 لاق» : لوقيف ؟ ليربج اي انبر لاق اذام اهتكلالم هلأس ءامسب رم املك

 ليردج يهتنيف ليئاربج لاق ام لثم مهلك نولوقيف « ريبكلا يلعلا وهو قحلا

 يناربطلاو ةمزخ نباو ريرج نبا هاور « لجو زع هللا هرمأ ثيح ىلإ يحولاب
 . هل ظفللاو متاح يأ نباو

 6-1 ةطوطخم ينو « نيصحلا نمحرلا دبع ةطوطخم نم (لاق وأ ) ةدايز (1)
 . (اورخ وأ ) فيطللا دبع

 د ۳۹



 را
 نوللاقةاعتورلاغسينيتشم الح اواو تارتا تضامن فالو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر ةريره ينأ نع

 تل لوقيو هنيميب ءامسلا يوطيو ضرألا هللا ضبقي » : لرقي ملسو

 . يراخبلا هاور «؟ ضرألا كولم نبأ

 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع امهنع هللا يضر رمع نبا نعو
 انأ لوقي مث هنيميب تاوامسلا نوكتو نضرألا ةمايقلا موي ضبقي هللا نإ »

 ةيآلا هذه أرق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع ةياور ينو « «كلملا

 موي هتضبق ًاعيمج ضرألاو هردق قح هللا اوردق امو » : ربنملا ىلع موي تاذ

 ةروس « « نوكرشي امع ىلاعتو هناحبس هنيميب تايوطم تاومسلاو ةمايقلا

 اهكرحمو هديب اذكه لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرو ۷ : ةيآلا رمزلا
 . ميركلا انأ زيزعلا انأ ربكتملا انأ رابحلا انأ هسفن برلا دجمب ربديو اهب لبقيو

 . ()هب نرخيل انلق ىح <« ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب فجرف

 . دمحأ هاور

 . ( نيتطوطخملا ين ثيدحلا رخآآ ىلإ - ميركلا انأ ) نم ةرابعلا (۲)

 — }+ ال



 34 رمع نب هللا دبع ىلإ رظن هنأ مسقم نب هللا ديبع نع ملسم ىورو

 | . اذخأي لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع يكحم فيك امهنع هللا يضر

 ' اهطسبيو هعباصأ ضبقيو « كلملا انأ : لوقيف هيديب هيضرأو هتاومس هللا

 ينا ىح هنم ءيش لفسأ نم كرحتي ربملا ىلإ ترظن ىح كلملا انأ لوقيف

 . ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسرب وه طقاسأ لوقأل

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ناصح نب نارمع نع نيحيحصلا يو

 « انطعأف انترشب دق : اولاق « ممت يب اي ىرشبلا اولبقا » : ملسو هيلع هللا لص

 اذه لوأ نع انربخأف انلبق دق : اولاق « نميلا لهأ اي ىرشبلا اولبقا » : لاق

 يف بتكو ءاملا ىلع هشرع ناكو ءيش لك لبق هللا ناك » : لاق « رمألا

 كتقان تلحنا نارمع اي لاقف تآ يناتأف لاق ءيش لك ركذ ظوفحملا حوللا

 . يدعب ناکام يردأ الف اهرثأ يف تجرخف : لاق « اهلاقع نم

  يبارعأ ءاج لاق هدج نع هيبأ نع معطم نب ريبج نب دمحم نب ريبج نعو
 « سفنألا تدهج هللا لوسر اي : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ

 . انإف هللا انل قستساف « ماعنألا تكلهو « لاومآلا تكلهو « لايعلا تعاضو

 كحنو » : ملسو هيلعهللا ىلص هللا لوسر لاقف كيلع هللابو هللا ىلع كب عفشتسن

 هوجو يف كلذ فرع ىح حبسي لاز امف هللا لوسر حبسو ؟ لوقت ام يردتأ

 هللا نأش هقلخ نم دحأ ىلع هللاب عفشتسي ال هنا كحبو » : لاق مث هباحصأ

 لاقو اذكه هتاوامس ىلع هشرع نإ ! ؟ هللا ام يردتأ كحعو كلذ نم مظعأ

 )١( دمحأ هاور « بكارلاب لحرلا طيطأ هب طئيل هنإو هيلع ةبقلا لثم هعباصأب
 . دواد وبأو

 )١( نيصحلا ةخسن يف (دمحأ ) ةدايز .
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يآ نعو

 هل نكي ملو يمتشو « كلذ هل نكي ملو مدآ نبا يبذك : هللا لاق » : ملسو

 قلحلا لوأ سيلو ينآدب انك ينديعي نل : هلوقف يايإ هبيذكت امأف - كلذ
 دحألا انأو دلو هللا ذختا : هلوقف يايإ همتش امأو < هتداعإ نم يلع نوهأب

 سابع نبا نع ةياور ينو . « دحأ ًاوفك هل نكي ملو دلوي ملو دلي مل يذلا دمصلا

 ةبحاص ذختأ نأ يناحبسو دلو يل هلوقف يايإ همتش امأو » : امهنع هللا يضر

 : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نع امهو . يراخبلا هاور . «ًادلو الو

 مدآ نبا ييذؤي : ىلاعت هللا لاق » : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق

 . « راهنلاو ليللا بلقأ رمألا يديب رهدلا انأو رهدلا بسي
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 اهنع كئلوأ ىنسحلا نم مه تقبس نيذلا نإ » : ( ىلاعت هللا لوقو )
 هللا رمأ ناكو » : ىلاعت هلوقو ٠١١ : ةيآلا ءايبنألا ةروس « نودعبم
 مكقلخ هللاو » : ىلاعت هلوقو "4 : ةيآلا بازحألا ةروس «ًارودقم ًاردق

 ءىش لك انا » : ىلاعت هلوقو 45 : ةيآلا تافاصلا ةروس « نولمعت امو

 نب هللا دبع نع ملسم حيحص يثو 44 : ةيآلا رمقلا ةروس « ردقب هانقلخ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىفر صاعلا نب ورمع
 فلأ نيسمخب ضرألاو تاومسلا قلخم نأ لبق قئالخلا ريداقم ردق هللا نإ »

 . « ءاملا ىلع هشرع ناكو ةنس

 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر بلاط يأ نب يلع نعو

 راسنلا نم هدعقم بتك دقو الإ دحأ نم مكنم ام» : ملسو هيلع

 « لمعلا عدنو انباتك ىلع لكتن الفأ هللا لوسر اي : اولاق « ةنحلا نم هدعقمو

 ةداعسلا لهأ نم ناك نم امأ هل قلخ امل رسيم لكف اولمعا » : لاق

 لهأ لمعل رسييسف ةواقشلا لهأ نم ناك نم امأو ةداعسلا لهأ لمعل رسييسف

 هرسينسف ىسحلاب قدصو ىقتاو ىطعأ نم امأف » : أرق مم ةواقشلا

 . هيلع قفتم 5 : ةبآلا ليللا ةروس « ىرسيلل
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 هنع هللا يضر باطحلا نب رمع نإ : لاق يهحلا راسي نب ملسم نعو

 « مهتيرذ مهروهظ نم مدآ يب نم كبر ذخأ ذإو » : ةبآلا هذه نع لئس

 هللا لوسر تعمس هنع هللا يضر رمع لاقف ١77 : ةيآلا فارعألا ةروس

 هرهظ حسم مث مدآ قلخ هللا نإ » : لاقف اهنع لئس ملسو هيلع هللا لص

 نولمعي ةنخلا لهأ لمعبو ةنجلل ءالؤه تقاح لاقف ةيرذ هنم جرختساف هنيميب

 لهآ لمعبو رانلل ءالؤه تقلخ : لاقف ةيرذ هنم جرختساف هرهظ حسم م“

 اذإ هللا نإ » : لاقف ؟ لمعلا مفف هللا لوسر اي : لجر لاقف « نولمعي رانلا

 لامعأ نم لمع ىلع تومب ىنح ةنخبا لهأ لمعب هلمعتسا ةنجلل دبعلا قلخ
 رانلا لهأ لمعب هلمعتسا رانلل دبعلا قلخ اذإو « ةنحلا هب لخديف ةنحلا لهأ
 مكاحلاو كلام هاور «رانلا هب لخديف رانلا لهأ لامعأ نم لمع ىلع توم ىح

 . ملسم طرش ىلع لاقو

 ةعيبر نب معن نع راسي نب ملسم نع . رخآ هجو نم دواد وبأ هاورو

 دمحم يديبزلا ينربخأ لاقف ةيقب انثدح هيوهار نب قحسإ لاق ورمع نع

 ماشه نع هيبأ نع ةداتق يأ نب نمحرلا دبع نع دعس نب دشار نع ديلولا نبا

 ىفق دق مأ لامعألا أدتبتأ هللا لوسر اي لاق الجر نأ مازح نب مكح نبا

 مهسفنأ ىلع مهدهشأ هرهظ نم مدآ ةيرذ جرخأ امل هللا نإ » : لاقف ؟ ءاضقلا

 نورسيم ةنحلا لهأف رانلل ءالؤهو ةنجلل ءالؤه لاقف هيفك يف مهب ضافأ مث

 اا را لق نوم اق طارةسا فا اسم

 هللا ىلص هللا لوسر انثدح لاق هنع هللا يضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 همأ نطب يف هقلخ عمجم مكدحأ نإ » : قودصملا قداصلا وهو ملسو هيلع

 هللا ثعبب مث كلذ لثم ةغضم نوكي مث كلذ لثم ةقلع نوكي مث ةفطن ًاموي نيعبرأ
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 . خفني مث ديعس وأ ىقشو هقزرو هلجأو هلمع بتكيف تاملك عبرأب اكلم هيلإ
 ىح ةنحلا لهأ لمعب لمعيل مكدحأ نإ هريغ هلإ ال يذلاوف حورلا هيف
 رانلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف عارذ الإ اهنيبو هنيب نوكي ام
 عارف الإ اهنيبو هنيب نوكيام ىتح رانلا لهآ لمعب لمعيل مكدحأ نإو اهلخديف
 . هيلع قفتم « اهلخديف ةنحلا لهأ لمعب لمعيف باتكلا هيلع قبسيف

 لخدي » : لاق ملسو هيلع هللا لص ينلا هب غلبي ديسأ نب ةفيذح نعو

 ةليل نعبرأو سمخ وأ نعبرأب محرلا يف رقتست ام دعب ةفطنلا ىلع كللا

 نابتكيف ینآ وأ ركذأ براي لوقيف نابتكيف ديعس وأ يقشأ براي لرقيف
 « صقني الو اهيف دازي الف فحصلا ىوطت مث هقزرو هلجأو هرثأو هلمع بتكيو
 هللا لوسر يعد تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نع ملسم حيحص ينو ملسم هاور
 هل ينوط تلقف راصنألا نم يبص ةزانج ىلإ ملسو هيلع هللا لص
 كلذ ريغ وأ » : لاقف هكردي ملو ءوسلا لمعي مل ةنحلا ريفاصع نم روفصع

 قلخو مهئابآ بالصأ يف مهو اه مهقلخ الهأ ةنجلل قلخ هللا نإ ةشئاع اي

 . « مهئابآ بالصأ يف مهو اه مهقلخ الهأ رانا

 : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نبا نعو

 . ملسم هاور « سيكلاو زجعلا ىح ردقب ءيش لك »

 اهيف حورلاو ةكئالملا لزنت » : ىلاعت هلوق يف هنع هللا يضر ةداتق نعو

 يف نوكي ام اهيف يضقي لاق 4 : ةيآلا ردقلا ةروس « رمأ لك نم مهبر نذإب

 نع كلذ ىعم ىور دقو ريرج نباو قازرلا دبع هاور « اهلثم ىلإ ةنسلا

 . لتاقمو ريبج نب ديعسو يملسلا نمحرلا دبع ينأو نسحلاو سابع نبا
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 ًاظوفحم ًاحول )١( هللا قلخ ام نإ : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو

 نب ام هضرع رون هباتكو رون هملق ءارمح ةتوقاي نم هاتفد ءاضيب ةرد نم

 اهنم ةرظن لك يفف « ةرظن نيتسو ةئامتالث موي لك هيف رظني ضرألاو ءامسلا

 موي لك » : هلوق كلذف ءاشيام لعفيو لذيو زعيو تيعبو يبو قزريو قلخم

 رذنملا نباو قازرلا دبع هاور ۲۹ : ةيآلا نمحرلا ةروس « نأش يف وه

 ٠ . (")وكاحلاو يناربطلاو

 : لاق اهانعم يف امو ثيداحألا هذه ركذ امل هللا همحر مقلا نبا لاق

 قلعت دنع يرمع ريدقت هلبق يذلاو يلوح ربدقت هلبق يذلاو يموي ريدقت اذهف

 ريدقت هلبق يذلاو ةغضم هنوكو هقيلخت لوأ دنع كلذك هلبق يذلاو هب سفنلا

 ريدقت هلبق يذلاو ) ضرألاو تاومسلا قلخ دعب نكل هدوجو ىلع قباس

 دحاو لكو ةنس فلأ نياسمخب ()ضرأآلاو تاوامسلا قلخ ىلع قباس

 ملع لام ىلع ليلد كلذ ينو قباسلا ريدقتلا نم ليصفتلاك ريداقتلا هذه نم

 هئامسأو هسفنب ندمؤملا هدابعو ةكئالملا هفيرعت ةدايزو هتككحو هتردقو برلا

 لمعلا عنم ال قباسلا ردقلا نأ ىلع اهرئاظنو ثيداحألا هذه تقفتاف لاق مث

 ةباحصلا ضعب عمس امل اذهو داهتجالاو دخلا بجوي لب هيلع لاكتالا بجوي الو

 ناملسل يدهنلا نامثع وبأ لاقو نآلا ينم ًاداهتجا دشأب تنك ام لاق كلذ

 نم هل قبس دق ناك اذإ هنآل كلذو هرخآب ينم ًاحرف دشأ رمألا لوأب انأل

 )١( نيصحلا ةطوطخم نم ( ًاظوفحم احول هللا قلخ ام نإ ) ظفل .
 . نيصحلا ةطوطخم يف درو اك ثيدحلا صن اذه (۲)

 « ليلعلا ءافش » يف امل قباطملا وهو < فيطلا ادبع نب دمحم خيشلا ةطوطخم صن اذه (۳)

 . مقلا نبال « ليلعتلاو ةمكحلاو ردقلاو ءاضقلا » لئاسم يف
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 يلا ةقباسلاب هحرف ناك اهيلإ لوصول هرسيو هأيهو ةقباسس هللا
 نب ديلولا نعو . اهب يتأت يتلا بابسألاب هحرف نم مظعأ هللا نم هل تقبس
 يصوأ هاتبأ اي تلقف توملا هيف لياختأ ضيرم وهو ينأ ىلع تلخد لاق ةدابع

 ناعإلا معط دجن نل كنإ يب : لاق هوسلجأ املف ينوسلجأ لاقف يل دهتجاو

 « هرشو هريخ ردقلاب نمؤت ىتح ىلاعتو كرابت هللاب ملعلا ةقيقح غلبت نلو
 كأطخأ ام نأ ملعت لاق ؟ هرشو ردقلا ريخ ام ملعأ نأ يل فيكو هاتبأ اي تلق

 لوسر تعمس ينإ يب اي « كئطخيل نكي مل كباصأ امو ء كبيصيل نكي م
 يف ىرجف بتكا لاق ملقلا هللا قلخ ام لوأ : لوقي ملسو هيلع هللا ىلص هللا

 كلذ ىلع تسلو تم نإ يب اي . ةمايقلا موي ىلإ نئاك وه امب ةعاسلا كلت
 . دمحأ هاور . رانلا تلخد

 اهيقرتسن ىقر تيأرأ هللا لوسر اي تلق : لاق هيبأ نع ةمازخ يأ نعو
 يه )١( ال : لاق ؟ ًائيش هللا ردق نم درت له اهیقتن ةاقتو هب ىوادتن ءاودو

 . هنسحو يذمرتلاو دمحأ هاور هللا ردق نم

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو

 ريخ لك يفو فيعسضلا نمؤملا نم هللا ىلا بحأو ريخ يوقلا نمؤملا »
 لقت الف ءيش كباصأ نإو نزجعت الو هللاب نعتساو كعفني ام ىلع صرحا

 حتفت ( ول ) نإف لعف ءاش امو هللا ردق لق نكلو اذك ناك اذك تلعف ينأ ول
 . ملسم هاور « ناطيشلا لمع

 سا # ا

 )١( نيصحلا ةطوطخم يف تدرو (ال) ةملك .

— ۷ — 



 برغملاو قرشملا لبق مكهوجو اولوت نأ ربلا سيل » : ىلاعت هللا لوقو

 ةروس « نيبنلاو باتكلاو ةكئالملاو رخآلا مويلاو هللاب نمآ نم ربلا نكلو

 مث هللا ابر اولاق نيذلا نإ » : ىلاعت هلوقو . ۷۷ : ةيالا ةرقبلا

 يلا ةنحلاب اورشبأو اونزحت الو اوفاخت ال نأ ةكئالملا مهيلع لزنتت اوماقتسا

 حيسملا فكنتسي نل » ىلاعت هلوقو ۰ : ةيآلا تلصف ةروس « نودعوت متنك

 هلوقو . ٠۷١ : ةيآلا ءاسنلا ةروس « نوبرقملا ةكئالملا الو هلل ًادبع نوكي نأ

 هتدابع نع نوربكتسي ال هدنع نمو ضرألاو تاومسلا يف نم هلو » : ىلاعت

 : ةيآلا ءايبنآلا ةروس « نورتفي ال راهنلاو ليللا نوحبسي « نورسحتسي الو

 ثالثو ىثم ةحنجأ يلوأ السر ةكئالملا لعاج » : ىلاعت هلوقو . 4 « 73٠

 نمو شرعلا نولمحم نيذلا » : ىلاعت هلوقو ١ : ةيآلا رطاف ةروس « عابرو

 ةروس « اونمآ نيذلل نورفغتسيو هب نونمؤيو مجبر دمحب نوحبسي هلوح

 . ۷ : ةيآلا نمؤملا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 فصو امت مدآ قلخو ران نم جرام نم ناحلا قلخو رونلا نم ةكئالملا تقلخ »

 ملسو هيلع هللا ىلص هنأ جارعملا ثيداحأ ضعب يف تبثو ملسم هاور « لكل
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 ةلزنمب ةسداسلا يف ليقو ةعباسلا ءامسلا ين وه يذلا رومعملا تيبلا هل عفر

 يف ةبعكلا ةمرحك ءامسلا يف هتمرح ةبعكلا لايحب وهو ضرألا يف ةبعكلا

 هسيلإ نودوعي ال مث كلم فلأ نوعبس موي لك هلخدي وه اذإو ضرألا

 . مهيلع ام رخآ

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق . تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 ةكئالملا لوق كلذف مئاق كلم وأ دجاس كلم هيلع الإ مدق عضوم ءامسلا يف ام »

 : ةبآالا : تافاصلا ةروس « نوحبسملا نحنل انإو نوفاصلا نحنل انإو »

 خيشلاوبأو ريرج نباو متاح يآ نباو رصن نب دمحم هاور . 155 ۰ 8

 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر هللا دبع نب رباج نع يناربطلا ىورو

 فک الو ربش الو مدق عضوم عبسلا تاومسلا ينام » : ملسو هيلع هللا ىلص

 اولاق ةمايقلا موي ناك اذإف عكار كلم وأ دجاس كلم وأ مئاق كلم هيفو الإ

 . « ًائيش كب كرشن )١( ال انأ الإ كتدابع قح كاندبع ام كناحبس ًاعيمج

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نعو

 ةمحش نب ام شرعلا ةلمح نم هللا ةكئالم نم كلم نع ثدحأ نأ يل نذأ »

 ءاسمسألا يف يقهيبلاو دواد وبأ هاور « ماع ةئامعبس ةريسم هقتاع ىلإ هنذأ

 هللا هفصو دق مالسلا هيلع ليئاربج مهتداس نمف ةراتخملا يف ءايضلاو تافصلاو

 ةرم وذ ىوقلا ديدش هملع » : ىلاعت لاقف ةوقلاو قلحلا نسحو ةنامألاب ىلاعت

 موق نئادم عفر هتوق ةدش نمو . < « ه : ةيآلا مجنلا ةروس « ىوتساف

 ةئامعبرأ نم ًابيرق اوناكو ممألا نم نهيف نمي ًاعبس نكو مالسلا هيلع طول

 )١( ةياهنلاو ةيادبلاو ريثك نبا خيراتو . نيصحلا نمحرلا دبع ةطوطخم نم (ال) ظفل ( .

 اد ۲۹۹



 يضارألا نم نئادملا كلتل امو ()تاناويحلاو باودلا نم مهعم امو فلأ

 ةكئالملا تعمس ىح ءامسلا نانع نهب غلب ىح هحانج فرط ىلع تارامعلاو

 ديدش وه اذهف اهلفاس اهيلاع لعجف اهبلق مث مهةكيد حايصو موبالك حابن
 هانعم لاق ةديدش ةوقو ءانسو ءاهببو نسح قلخ وذ يأ ةرم وذ هلوقو ىوقلا

 يف ىلاعت لاقو ةوق وذ يأ ةرم وذ ()هريغ لاقو امهنع هللا ىخر سابع نبا

 مت عاطم نيكم شرعلا يذ دنع ةوق يذ مرك لوسر لوقل هنإ » : هتفص

 ةناكم هلو ديدش سأبو ةوق هل يأ . ١14 7١ : ةبآلا ريوكتلا ةروس « نبمأ

 اللا ين عاطم ىأ ( مث عاطم ) ٠ ديجملا شرعلا يذ دنع ةعيفر ةيلاع ةلزنمو
 هلسر نيبو هللا نيب ريفسلا ناك اذهو ةميظع ةنامأ يذ يأ ( نيمأ ) ىلعألا

 هآر دقو ةددعتم تافص ين ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر ىلإ يني ناك دقو

 يراخبلا كلذ ىور حانج ةئامتس هلو نيترم اهيلع هللا هقلخ يلا هتفص ىلع
 . هنع هللا يضر دوعسم نبا نع

 هللا لوسر ىأر : لاق هنع هللا يضر هللا دبع نع دمحأ مامإلا ىورو

 حانج لك حانج ةئامتس هل هتروص يف مالسلا هيلع ليربج ماسو هيلع هللا لص

 توقايلاو ردلاو (؛)ليواهتلا نم هحانج نم طقسي قفألا )١( دس دق اهنم

 . يوق هدانسإ . ملع هب هللا ام

 . رشک نبأ خيرات ىف ( تاناويحلا ) اذكه )0010(

 ىلع هلقن يف دمتعا ( دوعسم نبا نع يراخبلا كلذ ىور ) ىلإ (هريغ لاقو ) : هلوق (۲)
 . ريثك نبا خيرات ىلعو نيصحلا نمحرلا دبع ةطوطخم

 . دمحأ مامإلا دنسم نم ( دق ) ةملك (؟)

 . دمحأ مامإلا دنسم نم ( ليواهتلا نم ) ظفا (4)
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 هللا ىلص هللا لوسر ىأر لاق هنع هللا ىضر دوعسم نب هللا دبع نعو

 هاور . ضرألاو ءامسلا نب ام ألم دقو ءارضخ ةلح يف ليربج ملسو هيلع

 ظ .ملس
 تيأر لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 ؤاؤالا اهب قلعم سدنس (١)نم بايت هيلع نيقفاحلا نب ام ألم دق ًاطبهنم ليربج

 لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع ريرج نبالو خيسشلا وبأ هاور توقايلاو

 . (')هلل دعم وهف ( ليإ ) هيف مسا لکو هللا ديبع ليئاكيمو هللا دبع ليئا ربج

 . نمحرلا دبع ليفارساو دازو هلثم نيسحلا نب يلع نع هلو

 هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نع يناربطلا یورو
 هيلع « ليئاربج ؟ ةكئالملا لضفأب مكربخأ الأ » : ملسو هيلع هللا ىلص

 7 مالسسلا

 ملسو هيلع هللا لص ينا ىتأ ليئاربج نأ هغلب هنأ ينوحلا نارمع نعو

 يلامو : لاق ؟ كيكبي ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر هل لاقف يكبي وهو

 هيسصعأ نأ ةفاخم « رانلا هللا قلخ ذنم نبع يل تفج ام هللاوف يكبأ ال

 سابع نبا نع يراخبللو . دهزلا ين دمحأ مامإلا هاور . « اهيف يفذقيف
 : لئاربخل ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع ىلاعت هللا يضر

 نب ام هل كبر رمأب الإ لزنتن امو » : تلرنف «انرورت ام رثكأ انروزت الأ »

 . 55 : ةيآلا مرم ةروس « انفلخ امو انيديأ

 . نيصحلا نمحرلا دبع ةطوطخم نم ( نم ) ظفل (1)
 . نيصحلا ةطوطخمو « ريرج نبا ريسفت نم اذه سابع نبا رثأ ححص (؟)
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 . تابنلاو رطقلاب لكوم وهو مالسلا هيلع ليئاكيم مهاداس نمو

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع ىلاعت هللا ىضر سنأ نع دمحأ مامإلا ىورو

 كحض ام لاق ؟ طق ًاكحاض ليئاكيم (١)رأ مل يلام ليئاربخ لاق ملسو هيلع

 . رانلا تقلخ ذنم ليئاكيم

 يف خفني يذلا وهو شرعلا ةلمح دحأ وهو ليفارسإ مهاداس نمو

 . روصلا

 ىلاعت هللا يضر يردحلا ديعس يأ نع مكاحلاو هنسحو يذمرتلا ىورو

 بحاصو معنأ فيك » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع

 « خفنيف رمؤي ىم رظاني هعمس ىغصأو هتهبج ىحو نرقلا مقتلا دق روصلا

 ىلع ليكولا معنو هللا انبسح » : اولوق : لاق ؟ هللا لوسراي لوقن امف : اولاق:

 . ( انلكوت هللا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ امهنع هللا ىضر سابع نبا نعو

 شرعلا اياوز نم ةيواز ليفارسا هل لاقي شرعلا ةلمح نم اكلم نإ » : لاق

 نم هسسأر قرمو لفسلا ةعباسلا ضرألا يف هامدق تقرم دق هلهاك ىلع

 خيشلا وبأ یورو ةيلحلا يف معن وبأو خيشلا وبأ هاور ايلعلا ةعباسلا ءامسلا

 اذإف ليفارسإ نم ًاتوص نسحأ هللا قاخ نم دحأ سيل : لاق يعازوألا نع
 . مهحيبستو مهتالص تاومس عبس لهأ ىلع عطق حيبستلا يف ذخأ

 )١( ريثك نبا خيرات يف ( رأ م) ظفل .
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 يف الو نآرقلا يف همساب ًاحرصم ءيجب ملو توملا كلم مهءاداس نمو

 . ملعأ هللاو ليئارزعب هتيمست راثآلا ضعب يف ءاج دقو ةحيحصلا ثيداحألا

 مهنمف ماسقأ هل هللا مهأيه ام ىلإ ةبسنلاب مهنإ لاقو رشک نب ظفاحلا (١)هلاق

 شرعلا ةلمح عم مهو شرعلا لوح مه نيذلا نويبوركلا مهنمو شرعلا ةلمح
 نوكي نأ حيسملا فكنتسي نل » : ىلاعت لاق امك نوبرقملا مهو ةكئالملا فرشأ

 ناكس مهنمو ٠۷١ : ةيآلا ءاسنلا ةروس « نوبرقملا ةكئالملا الو « هلل دبع

 نوحبسي » : ىلاعت لاق اه (")آراهنو اليل ةمئاد ةدابع اهنورمعي عبسلا تاوامسلا

 نوبقاعتي نيذلا مهنمو . ٠١ : ةيآلا ءايبنألا ةروس 0

 ناكس رومعملا تيبلا ىلإ نوبقاعتي نيذلا نأ رهاظلا : تلق . رومعملا تيبلا ىلإ

 اهلهأل تاماركلا دادع نايب نوبقارم نانحلاب نولكوم مهنمو « تاومسلا

 نكاسمو غاصمو براشمو لكامو سبالم نم « اهينكاسل ةفايضلا ةئيبمو
 . رشب بلق ىلع رطخ الو تعمس نذأ الو تأر نع ال ام كلذ ربغو

 ةعست مهومدقمو ةينابزلا مهو « اهنم هللا انذاعأ » رانلاب نولكوملا مهنمو
 ىلاعت هلوق يف نوروك دملا وهو ةنرحلا ىلع مدقم وهو كلام امزاخو رشع
 « باذعلا نم ًاموي انع ففخم مكبر اوعدا منهج ةنرحل رانلا يف نيذلا لاقو )

 « كبر انيلع ضقيل كلام اي اودانو » : ىلاعت لاقو « 44 : ةيآلا نمؤملا ةروس

 ظالغ ةكئالم اهيلع » : ىلاعت لاقو . ۷۷ <« ةبآلا : فرخزلا ةروس

 :  ةيآلا مرحتلا ةروس « نورمؤي ام نولعفيو مهرمأ ام هللا نوصعيال دادش

 نمحرلا دبع ةطوطخم نم ( هلاق ) يف ريمضلا ةدايز )١(

 « نيتطوطخملا نم ( اراهت ) - فكعسي نل : ىلاعت لاق اك ) : هلوق نم (۲)

 1 . ريثك نبا خيرات يف امل قفاوم وهو
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 ىلإ  ةكئالم الإ رانلا باحصأ انلعج امو رشع ةعست اهيلع » : ىلاعت لاقو

 . ٠ 7١ ۲۰ : ةيآلا رثدملا ةروس « وه الإ كبر دونج ملعي امو - : هلوق

 نب نم تابقعم هل » : ىلاعت لاق امك مدآ يب ظفحب نولكوملا مهنمو

 نبا لاق . ١١ : ةيآلا دعرلا ةروس « هللا رمأ نم هنوظفحب هفلخ نمو هيدي

 « هنع اولخ هللا رمأ ءاج اذإف هفلخ نمو هيدي نب نم هنوظفحم ةكئالم سابع

 نجلا نم هتظقيو همون يف هظفحب لكوم كلمو الإ دبع نم ام دهاجم لاقو

 ءيش الإ كءارو هل لاق الإ هدير هبتأي ءيش اهنم امف ماوغاو سنإلاو

 . هبيصيف هيف ىلاعت هللا نذأي

 نايقلتملا ىقلتي ذإ » : ىلاعت لاق امك دابعلا لامعأ ظفحب نولكوملا مهنمو

 . /١1 : ةيآلا ق ةروس « ديعق لامشلا نعو نيميلا نع

 « نولعفت ام نوملعي نيبتاك ًامارك نظفاحل مكيلع نإو » : ىلاعت لاقو

 هنع هللا ىضر سابع نبا نع رازبلا ىور . ٠١ ٠١ : ةيآلا راطفنالا ةروس
 يرعتلا نع مكاهني هللا نإ » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق

 مكنوقرافي ال نيذلا نيبتاكلا ماركلا مكعم نيذلا هللا ةكئالم نم اويحتساف
 راتسيلف ءارعلاب مكدحأ لستغا اذإف ‹ لسغلاو ةبانحخلاو طئاغلا ثالث دنع الإ

 (١)مهماركإ یعمو رشک نب ظفاحلا لاق « هريغب وأ طئاح مذجي وأ هبوب

 مهقلخ هللا نإف اهنوبتكي يلا ةحيبقلا لامعألا مهيلع يلع الف مهنم يحتسي نأ

 نولخدي ال مهنأ مهمرك نم نإ هانعم ام لاق مث مهقالخأو مهقلخ يف ًامارك

 بلك مهعم ةقفر نوبحصي الو لاثمت الو بنج الو ةروص الو بلك هيف تيب

 . سرج وأ

 )١( ريثك نبا خيرات نم ( مهماركإ ) ظفل .
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 نأ هنع هللا يضر ةريره يأ نع ملسمو يراخبلاو كلام ىورو

 ةكئالمو ليللاب ةكئالم مكيف نوبقاعتي » : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر

 مكيف اوتاب نيذلا جرعي مث رصعلا ةالصو رجفلا ةالص يف نوعمتجيو راهنلاب

 نولصي مهو مهانكرت نولوقيف ؟ يدابع مكرت فيك : مب ملعأ وهو مهلأسيف

 : مش نإ اوأرقا : لاق ةريره ابأ نأ ةياور ينو «نولصي مهو مهانيتأو

 ىورو . ۷۸ ةيآلا ءارسإلا ةروس « ًادوهشم ناك رجفلا نآرق نإ رجفلا نآرقو »

 نولتي هللا تويب نم تیب يف موق عمتجا ام » : ثيدح ملسمو دمحأ مامإلا

 ةمحرلا مهتيشغو ةنيكسلا مهيلع تلزن الإ مهنيب هنوسرادتيو هللا بانك
 هب عرسي مل هلمع هب أطب نمو « هدنع نمیف هللا مهركذو ةكئالملا مهتفحو

 بلاطل اهتحنجأ عضتل ةكئاللا نإ » : ثيدح نئسلاو دنسملا يثو « هبسن
 . )١( ًادج ةرشك مالسلا مهيلع مهركذ يف ثيداحألاو « عنصي اب ءاضر ملعلا

 )١( نيصحخلا نمحرلا دبع ةطوطخم نم ( ادج ) ةملك .
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 هنود نم اوعبتت الو مكبر نم مكيلإ لزنأ ام اوعبتا » : ىلاعت هلوقو
 مقرأ نب ديز نع . " : ةيآلا فارعألا ةروس « نورك ذت ام اليلق ءايلوأ

 هيلع ىثأو هللا دمحف بطخ ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر

 لوسر ينيتأي نأ كشوي رشب انآ امنإف سانلا اهسأ الآ دعب امآ » : لاق مث

 اوذخف رونلاو ىدهلا هيف هللا باتك امهوأ نيلقث مكيف كرات انأو بيجأف ير

 « يب لهأو لاق مث هيف بغرو هللا باتك ىلع ثحف هب اوكسمتو هللا باتكب

 نمو ىدهلا ىلع ناك هعبتا نم (١)ندتملا هللا لبح وه هللا باتك » ظفل ينو

 . ملسم هاور « ةلالضلا ىلع ناك هكرت

 موي ةبطخ يف لاق ملسو هيلع هللا لص هنأ ليوطلا رباج ثيدح يف هلو

 منأو هللا باتك هب ممصتعا نإ اولضت نل ام مكيف تكرت دقو » ةفرع
 . تحصنو تيدأو تغلب دق كنأ دهشن اولاق ؟ نولئاق منأ امف ينع نولأست

 ثالث « دهشا مهللا » سانلا ىلإ اهبكنيو ءامسلا ىلإ اهعفري ةبابسلا هعبصأب لاق

 . تارم

 . نيصحلا نمحرلا دبع ةطوطخم نم ( نيتملا ) ةملك (1)
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 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس » : لاق هنع هللا ىضر يلع نعو

 : لاق ؟ هللا لوسر اي اهنم جرخملا اه تلق « ةنتف نوكتس اإ » : لرقي

 وه « مکنیب ام مكحو « مكدعب ام ربخو « مكلبق ام أبن هيف هللا باتك »

 نم ىدفهلا ىغتبا نمو . هللا همصق رابج نم هكرت نم « لزهلاب سيل ٠ لصفلا
 طارصلا وهو « مكحلا ركذلا وهو نما هللا لبح وه . هللا هلضأ هربغ
 عبشت الو « ةنسلآلا هب سبتلت الو « ءاوهألا هب غيزت ال يذلا وه « مقتسملا

 هتنت مل يذلا وه « هبئاجع يضقنت الو « درلا ةرك نع قلخم الو « ءاملعلا هنم

 « هب انمآف دشرلا ىلإ يدم ًابجع آن آرق انعمس انإ » اولاق ىح هتعمس ذإ نحلا

 نمو رجأ هب لمع نمو « قدص هب لاق نم . ۲ « ١ : ةيآلا نجلا ةروس

 يذمرتلا هاور « مقتسم طارص ىلإ ىده هيلإ ىعد نمو < لدع هب مكح

 ش . بیرغ لاقو

 لالح وهف هباتك يف هللا لحأ اه» : لاق ًاعوفرم ءادردلا يآ نعو

 هتيفاع هللا نم اولبقاف « ةيفاع وهف هنع تكس امو « مارح وهف مرح امو
 . 54 : ةيآ ميرم ةروس « ًايسن كبر ناك امو » آئيش ىسنيل نكي مل هللا نإف

 ظ . يناربطلاو متاح يآ نباو رازيلا هاور

 : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 امهيف ناروس طارصلا يبنج ىلعو « ًاميقتسم ًاطارص الثم هللا برض »

 : لوقي عاد طارصلا سأر دنعو ةاخرم روتس باوبألا ىلعو ةحتفم باوبأ

 نأ دبع مه املك وعدي عاد كلذ قوفو اوجوعت الو طارصلا ىلع اوميقتسا

 مث « هجلت هحتفت نإ كنإف هحتفت ال كحو لاق باوبألا كلت نم ًائيش حتفي

 هللا مراحم ةحتفملا باوبألا نأو ٠ مالسإلا وه طارصلا نأ ربخأف هرسف

 — ا ؟هإلا

 ( ديحوتلا باتك 1۷ م)



 نآرقلا وه طارصلا سأر ىلع يعادلا نأو « هللا دودح ةاخرملا روتسلا نأو

 هاورو نيزر هاور « نمؤم لك بلق يف هللا ظعاو وه هقوف نم يعادلا نأو

 . هوحنب ناعمس نب ساونلا نع يذمرتلاو دمحأ

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر (١)الت تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 : هلوق ىلإ أرقف « تامكحم تايآ هنم باتكلا كيلع لزنأ يذلا وه »

 : لاق : تلاق . ۷ : ةيآلا نارمع لآ ةروس « بابلألاولوأ الإ رك ذي امو »

 « مهورذحاف هللا ىمس نيذلا كئلوأف هنم هباشت ام نوعبتي نيذلا ميأر اذإ»

 . هيلع قفتم

 هيلع هللا لص هللا لوسر انل طخ لاق هنع هللا يضر دوعسم نبا نعو

 نعو هنيع نع ًاطوطخ طخ مهلا ليبس اذه » : لاق مث هديب اطخ ملسو

 نأو » : أرقو هيلإ وعدي ناطيش اهنم ليبس لك ىلع لبس هذه لاقو هلامش

 مكلذ « هليبس نع مكب قرفتف لبسلا اوعبتت الو هرعبتاف ًاميقتسم يطارص اذه

 دمحأ هاور . ١68 : ةيآلا ماعنألا ةروس « نوقتت مكلعل هب مكاصو

 ٠ . يئاسنلاو يمرادلاو

 ينلا باحصأ نم سان ناك لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو
 هللا لوسرل كلذ اوركذف ةاروتلا نم نوبتكي ملسو هيلع هللا لص

 موق ةلالضلا لضأو قمحلا قمحأ نإ » : لاقف ملسو هيلع هللا ىلص

 مهتمأ ريغ ةمأ ىلإو مهيبن ريغ ين ىلإ مهيلإ مهيبن هب ءاج امع اوبغر
 كلذ يف نإ مهيلع ىلتي باتكلا كيلع انلزنأ انأ مهفكي م وأ ) هللا لزنأ مث 1

 . نيتطوطخملا يف ( الت ) ظفل (1)
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 يليعامسإلا هاور 6١ ةيآلا : توبكنعلا ةروس ( نونمؤي موقل ىركذو ةمحرل

 : لاق يراصنألا ثراحلا نب تباث نب هللا دبع نعو هيودرم نباو همجعم يف

 : لاقف ةاروتلا نم عضاوم هيف باتكب ملسو هيلع هللا لص ينلا ىلع رمع لخد

 هللا لوسر هجو رغغتف كيلع اهضرعأ باتكلا لهأ نم لجر نم اهتبصأ هذه
 ثراحلا نب هللا دبع لاقف ‹ طق هلثم رأ مل ًاديدش ًاريغت ملسو هيلع هللا لص

 رمع لاقف ؟ « ملسو هيلع هللا لص يبنلا هجو ىرت امأ امهنع هللا يضر رمعل

 نع ىّرسف « اين دمحعو ًانيد مالسإلابو ابر هللاب انيضر هنع هللا يضر

 قومتكرتو هومتعبتاف ىموم لزن ول » : لاقو ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر
 نباو قازرلا دبع هاور « ممألا نم يظح متنأو نييبنلا نم مكظح انأ مالضل
 . (1) ينكلا ين مكاحلاو دعس

 نمحرلا دبع ةطوطخم يف ءاج اك يراصنألا ثراحلا نب تباث نب هللا دبع ثيدح انتبثأ )١(
 .( باتكلا كيلع انلزنأ انآ مهفكي م وأ ) ةمركلا ةيآلل هريسفت يف يطويسلا روثنملا ردلاو نيصحلا

 . ةيآلا

— ٥۹ 



 يلوأو لوسرلا اوعيطأو هللا اوعيطأ اونمآ نيذلا اأ اي » : ىلاعت هللا لوقو

 اوميقأو » : ىلاعت هللا لوقو 04 : ةبآلا ءاسنلا ةروس « مكنم رمألا

 ٠٦ : ةيآلا رونلا ةروس « نومحرت مكلعل لوسرلا اوعيطأو ةاكزلا اونآو ةالصلا

 « اوهتناف هنع مکا امو هوذخف لوسرلا مک انآ امو » : ىلاعت هللا لوقو

 هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر ةريره ىبأ نع ۷ : ةيآلا رشحلا ةروس

 هللا الإ هلإ ال نأ اودهشي ىتح سانلا لتاقأ نأ ترمأ » : ملسو هيلع هللا لص

 مهاومأو مهءامد يم اومصع كلذ اولعف اذإف هب تئج ابو ىب اونمؤيو

 هللا يضر سنأ نع امو ملسم هاور « لجو زع هللا ىلع مهباسحو اهقحب الإ

 دجو هيف نك نم ثالث » : ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع

 بح نأو امهاوس ام هيلإ بحأ هلوسرو هللا نوكي نأ ناعإلا ةوالح نهب

 هركي انك هنم هللا هذقنأ ذإ دعب رفكلا ين دوعي نأ هركي نأو هلل الإ هبع ال ءرملا

 بحأ نوكأ ىح مكدحأ نمؤي اله : اعوفرم هنع امضو « رانا يف فالقي نأ
 . « نيعمجأ سانلاو هيدلاوو هدلو نم هيلإ

 ده 56



 ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر يدنكلا برك يدعم نب مادقملا نعو

 نم ثيدحب ثدحب هتكيرأ ىلع ًاثكتم لجرلا كشوي » : لاق ملسو هيلع هللا

 لالح نم هيف اندجو امف لجو زع هللا باتك مكنيبو اننيب لوقيف يثيدح

 هللا لوسر مرح ام نإو الأ « هانمرح مارح نم هيف اندجو امو هانللحتسا

 ( . هجام نباو يذمرتلا هاور « هللا مرح ام لم ملسو هيلع هللا لص
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 ناك نمل ةنسح ةوسأ هللا لوسر يف مكل ناك دقل » : ىلاعت هللا لوقو

 هلوقو ؟١ : ةيآلا بازحألا ةروس « ًاريثك هللا ركذو رخآلا مويلاو هللا وجري

 كيلإ انيحوأ يذلاو ًاحون هب ىصو ام نيدلا نم مكل عرش » : ىلاعت

 «هيف اوقرغتت الو نيدلا اوميقأ نأ ىسيعو ىسومو مهاربإ هب انيصو امو
 . ٠١ : ةيآلا : ىروشلا ةروس

 هللا ىلص هللا لوسر انظعو لاق هنع هللا يضر ةيراس نب ضابرعلا نعو

 لئاق لاقف بولقلا اهنم تلجوو نويعلا اهنم تفرذ ةغيلب ةظعوم ملسو هيلع
 مكيصوأ » : لاقف ؟ انيلإ هدهعت امف عدوم ةظعوم هذه نأك هللا لوسر اي

 يدعب مكنم شعي نم هنإف ًايشبح ًادبع ناك نإو ةعاطلاو عمسلاو هللا ىوقتب
 اهب اوكسمت نييدهملا نيدشارلا ءافلخلا ةنسو ينسب مكيلعف ًارشك ًافالتخا ىريسف

 لكو ةعدب ةثدحم لك نإف ءرومآلا تاثدحمو مكايإو « ذجاونلاب اهيلع اوضعو
 : (١)هل ةياور قو هجامنباو .هححصو يذمرتلاو دوادوبأ هاور « ةلالض ةعدب

 . نيتطوطخملا يف ( هل ) هظفل (1)
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 شعي نم « كلاه الإ يدعب اهنع غيزي ال اهراهنك اهليل ءاضيبلا ىلع مكتكرت
 . هانعع هركذ مث ۰ ًارثك ًافالتخا ىريسف مكنم

 . هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر رباج نع ملسملو

 « دمحم ىده ىدفلا رخو « هللا باتك ثيدحلا رخف : دعب امأ» : ملسو

 نع يراخبللو « ةلالض ةعدب لكو ةعدب ةثدحم لكو اهتاثدحم رومآلا رشو
 لك » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يآ

 ينعاطأ نم » : لاق ؟ ىبأ نمو : ليق « ىبأ نم الإ ةنحلا نولخدي يمأ

 ءاج : لاق هنع هللا ىضر سنأ نع امهو « ىبأ دقف يناصع نمو ةنحلا لخد

 ينلا ةدابع نع نولأسي ملسو هيلع هللا لص يبنلا جاوزأ ىلإ طهر ةثالث

 نم نحن نيأ : اولاقف اهوّلاقت مهنأك اهب اوربخأ املف ملسو هيلع هللا لص
 : مهدحأ لاقف رخأت امو هبنذ نم مدقت ام هل رفغ دق ملسو هيلع هللا لص يبنلا

 رطفأ الو « )١( ادبأ راهنلا موصأ انأ رخآلا لاقو ًادبأ ليللا يلصأف انأ امأ

 هيلع هللا لص ينلا ءاجف ًادبأ جورتأ الف ءاسنلا لزتعأ انأ رخآلا لاقو

 هلل مكاشخأل ينإ هللاو امأ ؟ اذكو اذك ملق نيذلا هنأ : : لاقف مهيلإ ملسو

 بغر نمف ءاسنلا جوزتأو 0 يلصأو رطفأو موصأ ينكل هل مكاقتأو

 . يم سيلف ينس نع
 : لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نعو

 ( . ملسم هاور « أدب امك ابيرغ دوعيسو ًابيرغ مالسإلا أدب »
 هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر رمع نب هللا دبع نعو

 هاور « هب تشج ام ًاعبت هاوه نوكي ىتح مكدحأ نمؤي ال » : ملسو هيلع

 . يزيربتلا بيطخلا حيباصملا ةاكشم نم ( ادبأ ) ظفل (1)



 ىلص هللا لوسر لاق : لاق ًاضيأ هنعو يوونلا هححضو ةنسلا حرش يف يوغبلا

 لعنلاب لعنلا وذح ليئارسإ ينب ىلع ىتأ امك يم ىلع نايل » : ملسو هيلع هللا
 نإو « كلذ عنصي نم يمأ يف ناكل ةينالع همأ ىتأ نم مهيف ناك نإ ىتح

 نيعبسو ثالث ىلع يمأ قرتفتسو ةلم نيعبسو نيتنلا ىلع تقرفت ليئارسإ يب

 انأ ام لاق ؟ هللا لوسر اي يه نم اولاق « ةدحاو ةّلم الإ رانلا يف مهلك ةلم

 هنع هللا ىضر ةريره يأ نع ملسملو . (١)يدذمرتلا هاور « يناحصأو هيلع

 صقني ال هعبت نم روجأ لثم رجألا نم هل ناك ىده ىلإ اعد نم » : ًاعوفرم

 هعبت نم ماثآ لثم مثإلا نم هيلع ناك ةلالض ىلإ ىعد نمو ئيش مهروجأ نم

 هنع هللا يضر يراصنألا دوعسم يأ نع هلو « ًائيش مهماثآ نم كلذ صقنيال

 يلمحاف يب (۲) عدبأ هنإ : لاق ملسو هيلع هللا لص ينلا ىلإ لجر ءاج : لاق

 لوسر لاقف هلمحم نم ىلع هلدأ انآ هللا لوسر اي لجر لاقف . يدنع ام لاقف

 . « هلعاف رجأ لثم هلف ريخ ىلع لد نم » : ملسو هيلع هللا للص هللا

 ينس نم ةنس ايحأ نم » : ًاعوفرم هنع هللا ىضر فوع نب ورمع نعو

 نم صقني ال اهب لمع نم روجأ لثم رجألا نم هل نإف يدعب تتيمأ دق
 مثأ هيلع نإف هلوسرو هللا اهب يغري ال ةعدب عدتبا نمو « ًائيش سانلا روجأ

 هنسحو يذمرتلا هاور « ًائيش سانلا ماثآ نم صقنب ال سانلا نم اهب لمع نم
 . هظفل اذهو هجام نباو

 وبري ةنتف مسبل اذإ منأ فيك : لاق هنأ هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 اهنم ريغ اذإف اهيلع سانلا يرحب ةنس ذخؤتو ريبكلا اهيف مرو رغصلا اهيف

 باوصلا وهو < نيخطوطخملا يف يلمرتلا لإ ثيدحلا ةبسق ()
 تبطع وأ هتلحار تلك : هب عدبأو عدبأ لاقي يلحار لالكل يب عطقنا يأ يب عدبأ (۲)

 . عدب هدام برملا ناسل رظنا . ًاعطقنم يقبو
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 مكؤارق رثك اذإ لاق ؟ نمحرلا دبع ابأ اي كلذ ىنم ليق ةنسلا ترغ ليق ءيش

 ةرخآلا لمعب ايندلا تسمتلاو مكؤانمأ لقو « مكلاومأ ترثكو مكؤاهقف لقو
 . يمرادلا هاور . نيدلا ريغل هقفتو

 ؟ مالسإلا مده ام فرعت له : رمع يف لاق : لاق ربح نب دايز نعو
 ةمنألا مكحو « باتكلاب قفانلا لادجو « ماعلا هلز همدهم : لاق . ال : تلق

 . ًاضيأ يمرادلا هاور . نيلضملا

 هللا ىلص هللا لوسر باحصأ اهدبعتي ال ةدابع لك : لاق ةفيذح نعو

 ردد ا و تارا عدي مل لوألا نإف اهودبعت الف ملسو هيلع

 . دواد وبأ هاور . مكلبق ناك ن اولخو ءارقلا

 دق نم نتسیلف ًانتسم ناك نم : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 ملسو هيلع هللا لص دمحم باحصأ كنئلوأ ةنتفلا هيلع نمؤت ال يحلا نإف تام
 « ًافلكت اهلقأو « ًاملع اهقمعأو « ًابولق اهربأ  ةمآلا هذه لضفأ اوناك

 مهل اوفرعاف « هنيد ةماقإلو ملسو هيلع هللا لص هيبن ةبحصل هللا مهراتخا

 مهريسو مهقالخأ نم متعطتسا اع اوكسمتو ٠ مهرثأ ىلع مهوعبتاو ٠ مهلضف
 . - نيزر هاور . مبقتسملا ىدهلا ىلع اوناك مهسإف

 هيلع هللا ىلص يننلا عمس لاق هدج نع هيبأ نع بيعش نب رمع نعو
 اذهب مكلبق ناك نم كله امنإ » : لاقف نآرقلا يف نوءرادتي ًاموق ملسو

 ًاضعب هضعب قدصي هللا باتك لزن امنإو ٠ ضعبب هضعب هللا باتك اوبرض
 ادلع لإ ورجل اج ابر LSE SE « ضعبب هضعب اوبذكت الف

 . هجام نباو دمحأ هاور
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 تانيبلاب انءاج : لوقي معنا نأ ربقلا ةنتف يف نيحيحصلا ثيدح هيف
 نولوقي سانلا تعمس : لوقي (١)قفانملا نأو . انبجأو انعبتاو انمآف ىدهلاو

 هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا ىضر ةيواعم نع امهيفو . هتلقف ًائيش

 یسوم يأ نع امهيفو « نيدلا ي ههقفي رخ هب هللا دري نم » : لاق ملسو
 يثعب ام لثم » : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر

 ةفئاط اهنم تناكف ًاضرأ باصأ رشكلا ثيغلا لث ملعلاو ىدهلا نم هب هللا

 تكسمأ بداجأ اهنم تناكو رشكلا بشعلاو لكلا تتبنأف ءاملا تلبق ةبيط

 ىرخأ ةفئاط اهنم باصأو « اوعرزو اوقسو اوبرشف سانلا اهب هللا عفنف ءاملا

 هعفنو هللا نيد يف هقف نم لثم كلذف الك تبنت الو ءام كسمت ال ناعيق يه امنإ

 هللا ىده لبقي ملو ًاسأر كاذب عفري مل نم لثمو معو ملعف هب هللا يننعب ام

 . هب تلسرأ يذلا

 كئلوأف هنم هباشت ام نوعبتي نيذلا متيأر اذإ » : ًاعوفرم ةشئاع نع امو

 . « مهورذحاف هللا ىمس نيذلا

 فيطللا دبع نب دمحم خيشلا ةطوطخم نم ( قفانملا نأو ) ىلإ ( معنملا نأ ) : هلوت )١(

 : . خيشلا لآ
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 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا نضر دوعسم نبا نعو

 نويراوح هتمأ نم هل ناك الإ يلبق هتمأ يف هللا هثعب ين نم ام ١ : ملسو

 فولخ مهدعب نم فلخت اهنإ مث « هرمأب نودتقيو « هتنسب نوذخأي باحصأو

 وهف هديب مهدهاج نمف ء نورمؤي ال ام نولعفيو < نولعفي ال ام نولوقي

 ‹ ()نمؤم وهف هبلقب مهدهاج نمو نمؤم وهف هناسلب مهدهاج نمو « نمؤم
 . ملسم هاور . « لدرخ ةبح ناعإلا نم كلذ ءارو سيلو

 « هللا لوسر اي : لاق هنع هللا يضر رمع نأ هنع هللا يضر رباج نعو

 : لاقف ؟ اهضعب بتكن نأ ىرتفأ « انبجعت دو نم ثيداحأ عمسن انإ

 ءاضيب اهب مكتنج دقل ! ؟ىراصنااو دوهيلا تكّوبت اھ متنأ نوكوهتمأ

 . (")دمحأ هاور « يعابتا الإ هعسو ام « ًايح ىموم ناك ولو « ةيقن

 ضئارف ضرف هللا نإ » : ًاعوفرم هنع هللا يضر يشحلا ةبلعت يأ نعو

 3 اهوكهتنت الف ءايشأ مرحو <« اهودتعت الف ًادودح دحو « اهوعيضت الف

 نسح ثيدح « اهنع اوثحبت الف نايسن ريغ مكل ةمحر ءايشأ نع تكسو

 .هريغو يطقرادلا هاور

 هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره يأ نع نيحيحصلا ينو

 هنم اوتأف هب مكترمأ امو هوبنتجاف هنع مكتيهن ام » : لاق ملسو هيلع

 . «مهنايبنأ ىلع مهفالتخاو مهلئاسم ةرثكب مكلبق ناك نم كله امنإف معطتسا ام

 )١1( ملسم حيحص يفو نيتطوطخملا يف ( نءؤم وهف هبلقب مهدهاج نمو ) ظفل .

 نيتطوطخملا يف رباج ثيدح (؟) .

 كك ٣۹۷



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 لماح برف اهادأو اهاعوو اهظفحو يتلاقم عمس دبع هللا رضن » : ملسو

 نهيلع لغي ال ثالث : هنم هقفأ وه نم ىلإ هقف لماح برو هيقف رغ هقف

 نإف ٠ مهتعامج موزلو ء نيملسملل ةحيصنلاو « هلل لمعلا : ملسم بلق

 دمحأ هاورو لخدملا ين يقهيبلاو يعفاشلا هاور . مهءارو نم طيحت مهتوعد

 . تباث نب ديز نع يمرادلاو هجام نباو

 ىلص هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا ىفر ورمع نب هللا دبع نعو

 ةلداع ةضيرف وأ ةمئاق ةنس وأ ةمكحم ةيآ : ثالث ملعلا» : ملسو هيلع هللا

 . دواد وبأو يمرادلا هاور « لضف وهف كلذ ىوس ناکامو ۰

هللا لوسر لاق : لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 هيلع هللا ىلص 

 يذمرتلا هاور « رانلا نم هدعقم أوبتيلف هيأرب نآرقلا يف لاق نم » : ملسو

 هاور «رانلا نم هدعقم أوبتيلف ملع رغب نآرقلا ين لاق نم » : ةياور ينو

 . (١)يذمرتلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو

 (")ىلع راشأ نمو 6 هاتفأ نم ىلع همنإ امتإف (")ملع رغب ىفأ نم »
 رمأب هيخأ

 . دواد وبأ هاور « هناخ دقف هربغ يف دشرلا نأ ملعي

 )١( ) نيتطوطخملا ين ( يذمرتلا هاور .
 ) )۲دواد يآ صن ( ملع ريغب ) ظفل .

 )( دوأد يآ نأسو نيصحلا نمحرلا دبع ةطوطخم يف ( لع ) ظفل .
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 E هيلع هللا للص يبنلا نأ هنع هللا ىضر ةيواعم نعو

 ظ . اضيأ دواد وبأ هاور . تاطولغألا

 قشمد دجسم يف ءادردلا يأ عم اسلاج تنك لاق سيق نب رشک نعو
 . يغلب ثيدحل لوسرلا ةنيدم نم كتئج ينإ ءادردلا ابأ اي : لاقف لجر ءاجف

 .: لاق « ةجاحل كتئج ام ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نع هلدحت كنأ كنع

 ًاقيرط كلس نم » : لوقي ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر تعمس ينإف

 اهتحنجأ عضتل ةكئالملا نإو ةنخبا قرط نم ًاقيرط هب هللا كلس ًاملع هيف بلطي

 ضرألا ين نمو تاومسلا يف نم هل رفغتسيل ملاعلا نإو ء ملعلا بلاطل ىضر

 ردبلا ةليل رمقلا لضفك دباعلا ىلع ملاعلا لضف نإو ءالا فوج يف ناتيحلاو

 اوثروي مل ءايبنألا نإو « ءايبنألا ةئرو ءاملعلا نإو « بكاوكلا رئاس ىلع

 دمحأ هاور « رفاو ظحب ذخآ هذخأ نمف ملعلا اوثرو امنإو ًامهرد الو ًارانيد

 . هجام نباو يذمرتلاو دواد وبأو يمرادلاو

 اهدجو ثيحف نمزملا ةلاض ةمكحلا )١( ةملكلا » ًاعوفرم ةريره يأ نعو

 . هجام نباو بیرغ لاقو يذمرتلا هاور « اهب قحأ وهف

 نم سانلا طنقي مل نم هيقفلا لك هيقفلا : لاق هنع هللا يضر يلع نعو

 « هللا باذع نم مهنمؤي ملو « هللا يصاعم يف مف صخري ملو « هللا ةمحر

 )١( هجام نباو يلمربلا نم ( ةملكلا ) ظفل .

 د ۹ -



 ملع الو اهيف ملع ال ةدابع يف رخ ال هنإ « هريغ ىلإ هنع ةبغر نآرقلا عدي ملو

 . اهيف ربدت ال ةءارق الو هيف مهف ال

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر نسحلا نعو

 نييبنلا نيبو هنيبف مالسإلا هب يحيل ملعلا بلطي وهو توملا هءاج نم »

 . يمرادلا امهاور « ةنحلا ين ةدحاو ةجرد

— (V+ — 



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر عم انك : لاق هنع هللا يضر ءادردلا يأ نع

 سانلا نم ملعلا هيف سلتخم ناوأ اذه » : لاق مث ءامسلا ىلإ هرصبب صخشف

 . يذمرتلا هاور « ءيش ىلع هنم اوردقي ال ىح

 ملسو هيلع هللا لص يلا ركذ لاق هنع هللا يضر ديبل نب دايز نعو 1
 ؟ ملعلا بهذي فيك هللا لوسر اي تلق ملعلا باهذ ناوأ دنع كلذ لاقف ًآئيش

 : لاق ةمايقلا موي ىلإ مهءانبأ انؤانبأ هئرقيو انءانبأ هئرقنو نآرقلا أرقن نحنو

 هذه سيل وأ ةنيدملا يف لجر هقفأ نم كارأل تنك نإ دايزاي كمأ كتلك »

 « ؟امهيف ام ءيشب نولمعي ال ليجنإلاو ةاروتلا نوؤرقي ىراصنلاو دوهيلا

 . هجام نباو دمحأ هاور

 هضبقو . ضبقي نأ لبق ملعلاب مكيلع لاق هنع هللا ىضر دوعسم نبا نعو

 ىلإ رقتفي وأ هيلإ رقتفي ىتم يرديال مكدحأ نإف ملعلاب مكيلع . هلهأ باهذ
 هوذبن دقو هللا باتك ىلإ نوعدي مهنأ نومعزي ًاماوقأ نودجتسو هدنع ام

 مكيلعو . قمعتلاو عطنتلاو عدبلاو مكايإو ملعلاب مكيلع . مهروهظ ءارو

 . هوحنب يمرادلا هاور . قيتعلاب

 د الل —



 . اعارتنا ملعلا ضبقي ال هللا نإ اعوفرم ورمع نبا نع نيحيحصلا ينو

 لختا ًالاع قبسي ل اذإ ىتح ءاملعلا تومب ملعلا ضبقي نكلو . دابعلا نم هعزتني

 . اولضأو اًولضف ملع رغب اوتفأف اولئسف الاهج ًاسوؤر سانلا

 : ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر يلع نعو

 ىقبي الو ‹ همسا الإ مالسإلا نم ىقبي ال نامز سانلا ىلع يتأي نأ كشوي »

 مهؤاملع ء ىدملا نم بارخ يهو ةرماع مهدجاسم . همسر الإ نآرقلا نم
 هاور . دوعت مهيفو « ةنتفلا جرخت مهدنع نم « ءامسلا مدأ تحن نم رش

 . ناعإلا بعش يف يقهيبلا

 — ۷ ل



 هيلع هللا لص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر كلام نب بعك نع

 وأ ءاهفسلا هب يراميل وأ « ءاملعلا هب يراجيل ملعلا بلط نم » : ملسو
 . يذمرتلا هاور « رانلا هللا هلخدأ هيلإ سانلا هوجو هب فرصيل

 لدحلا اوتوأ الإ هيلع اوناك ىده دعب موق لض ام ًاعوفرم ةمامأ ينأ نع

 فرعزلا ةروس «نومصخ موق مه لب الدج الإ كل هوبرض ام» : الت م

 ٠ . ةجام نباو يذمرتلاو دمحأ هاور ه8 : ةيآلا

 0 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : تلاق اهنع هللا يضر ةشئاع نعو

 . هيلع قفتم « مصتخلا دلألا هللا ىلإ لاجراا ضغبأ نإ »

 عيرأل ملعلا بلط نم : لاق هنع هللا ىضر هللا دبع نع لئاو يأ نعو

 ءاهفسلا هب يراميل وأ ءاملعلا هب يهابيل  ةملكلا هذه وحن وأ - رانلا لخد

 . يمرادلا هاور ءارمألا نم هب ذخأيل وأ هيلإ سانلا هوجو هب فرصيل وأ

 : نيدلا يت نورامتي مهعمس موقل لاق امهنع هللا يضر سابع نبا نعو
 مهنإو ؟ مكب الو ممص ريغ نم هللا ةيشخ مهتتكسأ ًادابع هلل نأ متملع امأ

 اذإ مهنأ ريغ « هللا مايأب ءاملعلا . ءالبنلاو ءاقلطلاو « ءاحصفلاو ءاملعلا مه

 ام
 ( ديحوتلا باتك -18م)



 « مهتنسلأ تعطقناو « مهبولق ترسكناو « مهوقع تشاط هللا ةمظع اوركذن

 مهسفنأ نودعي ةيكازلا لامعألاب هللا ىلإ اوعراست كلذ نم اوقافتسا اذإ ىتح

 راربأل مهنإو نيئاطخلاو نيلاضلا عمو « ءايوقأ سايكأل مهنإو نيطرفملا عم
 نولدي الو « لياقلاب هل نوضري الو « ريثكلا هل نورثكتسي ال منال « ءآرب

 هاور « نوفئاخ نولجو « نوقفشم نومتهم مهتيقل ام ثيح مهامعأب هيلع

 « ةدابعلا اولم موق ءالؤه : نولداجتي ًاموق عمسو  نسحلا لاق معن وبأ

 . اوملكتف مهعرو لقو « لوقلا مهيلع فخو
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 نامبإلا نم ناتبعش يعلاو ءايلا » : ًاعوفرم هنع هللا يضر ةمامأ يأ نع

 | . يذمرتلا هاور « قافنلا نم ناتبعش نايبلاو ءاذبلاو

 : لاق ملسو هيلع هللا لص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةبلعث يأ نعو

 مكضغبأ نإو « ًاقالخأ مكنسحأ ةمايقلا موي ينم مكبرقأو يلإ مكبحأ نإ »

 هاور « نوقهيفتملاو نوقدشتملاو نورائرألا ًاقالخأ مكئواسم يم مكدعبأو يلإ

 . هنع هللا ىضر رباج نع هوحن يذمرللو ناعأإلا بعش يف يقهيبلا

 هيلع هللا ىلص هللا: لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر صاقو يأ نب دعس نعو

 رقبلا لكأت ام" مهتنسلأب نولكأي موق جرخم ىح ةعاسلا موقت ال » : ملسو

 . يذمرتلاو دواد وبأ هاور « اهتتسلأب

 ضغبي هللا نإ » : ًاعوفرم امهنع هللا ىضر ورمع نب هللا دبع نعو

 يذمرلا هاور « اهناسلب ةرقبلا للخ امك هناسلب للختي يذلا لاجرلا نم غيلبلا

 . دواد وبأو

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر لاق : لاق هنع هللا يضر ةريره يأ نعو

 موي هنم هللا لبقي مل سانلا وأ لاجرلا بولق هب يثيل مالكلا فرص ملعت نم »

 . دواد وبأ هاور « الدع الو ًافرص ةمايقلا

— ۷0 



 هيلع هللا ىلص هللا لوسر مالك ناك تلاق اهنع هللا ىضر ةشئاع نعو

 دالا هدع ول ًاثيدح انئدحب ناك تلاقو هعمسي نم لك همهفي الصف ملس

 دواد وبأ ىور . مكدرسك ثيدحلا درسي نكي مل هنإ : تلاقو . هاصحأل

 . هضعب

 لاق ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر نأ هنع هللا يضر ةريره ينأ نعو

 ىَقلَي هنإف هنم اوبرتقاف قطنم ةلقو ايندلا يف ًادهز يطعي دبعلا متيأر اذإ »

 . ناعإلا بعش يف يقهيبلا هاور « ةمكحلا

 ملسو هيلع هللا ىلص هللا لوسر تعمس لاق هنع هللا يضر ةديرب نعو

 ًامكح رعشلا نم نإو الهج ملعلا نم نإو ًارحس نايبلا نم نإ » : لرقي

 . ١( الايع لوقلا نم نإو

 ركأف لجر لاقو ًاموي لاق هنأ هنع هللا يضر صاعلا نب ورمع نعو

 هللا لوسر تعمس هل ًارخ ناكل هلوق ين دصق ول : ورمع لاقف لوقلا

 نإف لوقلا ين زوجنأ نأ ترمأ وأ تيأر دقل » : لوقي ملسو هيلع هللا لص

 . .. دواد وبأ امهاور « ريخ وه ()زاوجلا
 تمت

 هبحصو هلآ ىلعو دمحم انديس ىلع هللا لصو نمملاعلا بر هلل دمحلاو
 ْ : نعمجأ

 ناس يف ال قفاوملا وهو خيثلا لآ فيطللا دبع نب دمحم ةطوطخم ين ( الايع) ظفل ' )١(
 . دواد يف

 - خيشلا لآ فيطللا دبع نب دمع خيشلا ةطوطخم ين وهو ( زاوحلا ) وه دواد ينأ ظفل (؟) ْ

 . هللا همحر

 د ۷۷ سس



 : امه نتطوطخم ىلع باتكلا اذه حيحصت دمتعا

 ةظوفحم خيشلا لآ فيطللا دبع نب دمحم خيشلا ةبتكم نم ةطوطخم ص

 . ٤0۹ - ۸٦ مقرب يهو «٠ ضايرلاب ةيدوعسلا ةبتكملاب

 ةبتكم يف نيصخلا زيزعلا دبع نب نمحرلا دبع خيشلل ةطوطخم - ۲
 .٠ نمحرلا دبع نب مهاربإ خيشلا هدلو

 س V۷ ل


